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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 19 października 2018 r. zawarł z Animex Foods K3 Sp. z oo. z siedzibą w Kutnie
(Zamawiający) kolejny aneks (Aneks) do umowy o roboty budowlane na realizację prac budowlanych w ram ach
inwestycji pn. „Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu” realizowanej w miejscowości Koryta w województwie
łódzkim (Umowa), mocą którego rozszerzono zakres przedmiotu dotychczasowej współpracy, a w konsekwencji
wynagrodzenie Emitenta uległo zwiększeniu o kwotę ok. 27,3 mln zł netto względem wartości wynagrodzenia
wskazanego w przywołanym raporcie bieżącym nr 41/2018 i wynosi łącznie ok. 50,3 mln zł netto.
Na podstawie Aneksu Zamawiający udzielił również Emitentowi zaliczki w kwocie ok. 7,7 mln zł netto, na
zabezpieczenie której Spółka wystawi stosowną gwarancję.
Obniżeniu do poziomu 5 % uległa również stawka karu umownej z tytułu rozwiązania Umowy lub odstąpienia od
Umowy przez każdą ze Stron, przy czym limit kar jakie mogą zostać nałożone pozostał na poziomie 10%
Wynagrodzenia netto.
Zakończenie realizacji prac objętych współpracą z Zamawiającym, z uwzględnieniem treści Aneksu, zaplanowano
na I kwartał 2019 r.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.
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